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Este estudo objetiva avaliar a viabilidade para implantação de hangares no 
Aeroporto Regional do Litoral Norte, com vistas a atrair empresas de 
manutenção aeronáutica. A cidade de Torres/RS possui um aeroporto turístico, 
com pista pavimentada de 1.500 metros, com viabilidade técnica e condições 
estruturais excelentes nos aspectos de pista, equipamentos, drenagem, 
topografia, meteorologia e meio ambiente, inclusive viabilidade de extensão de 
pista. Inaugurado em 1996, até hoje o aeroporto não recebeu sequer um vôo 
comercial, seu principal foco, tendo operado apenas para instrução pelo 
Aeroclube do Rio Grande do Sul. Este trabalho esta sendo realizado através de 
pesquisas quantitativas, baseada em dados estatísticos históricos, e 
qualitativas do tipo pesquisa diagnóstico, junto à empresas de manutenção 
aeronáutica, que deverão apontar a viabilidade do projeto. A pesquisa 
bibliográfica relativa à parte aeronáutica será baseada na legislação e 
regulamentos específicos existentes na esfera nacional e internacional, com 
vistas a indicar os aspectos operacionais e técnicos necessários para 
implantação. Serão incluídas na pesquisa as empresas regularmente 
certificadas junto ao Ministério da Aeronáutica e Agência Nacional de Aviação 
Civil – ANAC, homologadas para as diversas categorias de reparos existentes. 
Para avaliação de demanda serão feitas pesquisas nos Anuários Estatísticos 
da Aviação Civil, publicados pela ANAC, com dados referentes ao período de 
1996 a 2008 e outras publicações técnicas sobre estudos do crescimento no 
número de aeronaves para os próximos anos, a fim de dimensionar o mercado 
potencial da manutenção aeronáutica no país. Para análise de viabilidade do 
projeto, serão montados gráficos de tendências com base nos indicadores 
revelados nas pesquisas de demanda, custos e investimentos necessários. 
Serão montadas tabelas comparativas sobre a estrutura necessária para 
viabilizar o projeto e a estrutura disponível no local. Dentre as conclusões 
parciais, estão a confirmação da viabilidade técnica do local e a expansão do 
mercado aeronaves no Brasil e no mundo, que deverá dobrar nos próximos 10 
anos, considerando a aviação comercial e geral (aeronaves particulares e táxi 
aéreo). Também foi constatado que os principais Centros de Manutenção 
Aeronáutica estão localizados nos grandes centros São Paulo e Rio de Janeiro 
e estão cada vez mais sujeitos à restrições, destacadamente nas questões de 
tráfego aéreo e poluição ambiental (resíduos e sonora). E hoje, a tendência é 
desses centros se deslocarem para o interior, em áreas mais isoladas, como 
por exemplo, a Gol (Confins/MG) e TAM (São Carlos/SP), confirmando a 
existência de uma real e ímpar oportunidade para a cidade de Torres/RS. 
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